
 

Plan działania na rok 2021 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

OŚ PRIORYTETOWA 7. 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 
województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 

Konkurs/Nabór 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

Telefon 61 846 38 78 Faks  61 846 37 20 

E-mail efs@wup.poznan.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

 
Magdalena Framska 

tel. 61 846 37 01 
e-mail: m.framska@wup.poznan.pl 

 
Anna Osuch 

tel. 61 846 37 01 
e-mail: a.osuch@wup.poznan.pl 

 

 
 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Oś Priorytetowa 7. Włączenie 
społeczne 

Działania 7.2 i 7.3 
województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 

Konkurs/Nabór 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Adres korespondencyjny al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Telefon 61 626 73 00 Faks  61 626 73 01 

E-mail defs.sekretariat@umww.pl  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Zarządzającej do 

kontaktów roboczych 

Kinga Kolasińska 
tel. 61 626 73 63 

e-mail: kinga.kolasinska@umww.pl 
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KARTA DZIAŁANIA 7.1 

 
Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

EFS –   213 605 490,81 PLN podpisano  264 umów 

Współfinansowanie z innych źródeł –    37 695 092,11  PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

Wartość wskaźników dotychczas osiągnięta: 
 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (osoby) –     23 175 . 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (osoby) –   
7 918. 

- Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej 
integracji (sztuki) –   206.. 

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID – 19 . 
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID – 19. 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

EFS – 56 288 115,14PLN – Podpisano 34 umów o dofinansowanie 

BP – 6 414 270,31PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby): 
– 10 731 (158% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 10 731 (158% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 

 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. Wzrost liczby osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług zdrowotnych 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

EFS – 357 744 560,33 PLN – Podpisano 132 umowy o dofinansowanie 

BP - 38 879 368,75PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby): 
– 21 889 (125  % wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 17 199 (98  % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system 
realizacji usług społecznych (szt.): 
– 14  (64 % wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
–11 (50  % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie (osoby): 
– 15 062 (117 % wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 10 434 (81 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
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Liczba osób objętych programem wielospecjalistycznej terapii wrodzonych wad 
twarzy(osoby): 
– 300 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 332 (111 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba osób objętych programem przesiewowego badania słuchu młodzieży klas 
szóstych (osoby): 
– 7 300 (37% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 6 992 (35 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (szt.): 
– 182 (228% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 221 (276% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19 (zł): 
– 94 473 972 (117% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 31 427 084 (39% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 
 

 
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 
Typ 1 Usługi asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

EFS – 20 933 195,86 PLN – Podpisano 2 umowy o dofinansowanie 

BP – 2 428 662,66 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby): 
– 3 916 (130% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 3 290  (109  % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 
 
 

 
 
  



 

5 
 

KARTA DZIAŁANIA 7.3 

 
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie 

dostępności do usług dla PES 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

EFS – 4 205 048,14 PLN – Podpisano 2 umowy o dofinansowanie 

nie przewidziano wkładu z BP 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych 
zrzeszających przedstawicieli sektora (szt.): 
– 12 (171% wartości docelowej dla Poddziałania) w podpisanych umowach; 
– 12 (171% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (szt.): 
– 15 (115% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 15 (115% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19 (zł): 
– 56 500 (102% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 56 500 (102% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie 

dostępności do usług dla PES 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

EFS – 126 881 935,47 PLN – Podpisano 10 umów o dofinansowanie 

BP – 15 377 199,92PLN 
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Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w programie (osoby): 
– 3 985 (114% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 3 542  (101 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.): 
– 1 746 (296% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 1 762 (299  % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (szt.): 
– 130 (149% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19 (zł): 
– 6 117 815 (196% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 


